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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menyimak dan menceritakan kembali 

dengan menggunakan media audio visual serial Nusa dan Rara di SDN Antasan Besar 7 Banjarmasin.  

Penelitian ini dilakukan karena kemampuan menyimak dan menceritakan kembali siswa masih sangat rendah. 

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan secara koloboratif dalam dua 

siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas I SDN Antasan Besar 7 Banjarmasin, dengan jumlah siswa 31 

orang. Objek dalam penelitian ini adalah menyimak dan menceritakan kembali dengan menggunakan media 

audio visual serial animasi Nusa dan Rara. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan 

kualitatif. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to improve the ability to listen and retell using Nusa and Rara serial audio visual 

media at SDN Antasan Besar 7 Banjarmasin. This research was conducted because the ability to listen and 

retell students was still very low. This type of research is a Classroom Action Research (CAR) conducted 

collaboratively in two cycles. The subjects of this study were first grade students at SDN Antasan Besar 7 

Banjarmasin, with a total of 31 students. The object of this research is listening and retelling using the audio 

visual media of the Nusa and Rara animation series. Data collection methods used in this study are 

observation and documentation. The data analysis technique used is descriptive quantitative and qualitative. 
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PENDAHULUAN 

Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional bangsa Indonesia yang wajib dipelajari 

dan dikuasai oleh seluruh penduduk Indonesia. Oleh karena itu bahasa Indonesia dijadikan 

mata pelajaran wajib disekolah-sekolah formal dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah 

Menengah sebagai media untuk mempelajari Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Fungsi utama pembelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi antara satu 

sama lain. 

Undang-undang pasal 1 ayat (1) Nomor 2 tahun 2003 menyebutkan pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses bimbingan 

agar peserta didik secara aktif mengembangan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual kegamaan, pegendalian diri, kperibadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Maka inti dari dari 

kegiatan pendidikan adalah mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga tercapai keseimbangan 

antara kecerdasan otak degan kecerdasan hati agar peka terhadap kondisi lingkungan. 

Seorang guru terutama guru bimbingan dan konseling, berperan secara langsung terhadap 

siswa dalam mengembangkan potensi peserta didik tidak dapat berjalan dengan sendirinya 

karena untuk mendapat potensi yang diharapkan, menjadi tanggung jawab bersama setiap 

personil di sekolah, serta dibutuhkan arahan dan dorongan dari keluarga, dimulai dari tugas 

tugas sebagai remaja. 

Kenyataannya remaja belum dapat berperilaku secara asertif, contohnya remaja 

sulit menolak ajakan teman yang sebenarnya tidak mereka sukai, karena ia merasa jika ia 

menolak ajakan temannya akan membuat temannya merasa kecewa dengan dirinya untuk 

itu remaja merasa tertekan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak mereka sukai. 

Berdasarkan kenyataan di lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan guru 

pembimbing dan observasi awal data diperoelh informasi bahwa di SMKN 1 Kertak 

Hanyar Kabupaten Banjar khususnya siswa kelas X AP2, ditemukan fenomena yaitu  

perilaku asertif siswa masih tergolong memprihatinkan siswa masih belum dapat 

berperilaku asertif dengan baik. Mereka cenderung merasa tidak bebas untuk menyatakan 

pendapat tentang apa yang dipikirkan, tidak dapat menolak ajakan teman yang tidak disukai 

karena ia merasa tidak berani dan malu. 

Beberapa siswa ada yang tidak mampu terbuka dan jujur untuk menyampaikan apa 

yang menjadi pikiran, perasaan dan harapannya. Agar tidak membuat individu merasa 

tertekan ia harus dapat menerapkan perilaku asertif dalam kehidupan sehari-hari. 

Permasalahan-permasalahan diatas merupakan potret dari siswa yang mempunyai 

perilaku asertif rendah. Permasalahan tersebut dapat mengganggu perkembangan siswa 

pada masa remajanya sehingga harus mendapatkan penanganan yang menyeluruh. 

Penanganan dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang berasal dari lingkungan anak, baik 

keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Masa remaja, perilaku asertif masih dalam tahap 

perkembangan, dan ada kemungkinan berkembang kearah positif dan negatif (Hurlock, 

2004:215). Kemampuan berperilaku asertif remaja akan lebih mudah mengkomunikasikan 



apa yang menjadi keinginannya dan perasaan mereka dan mampu menolak dengan tegas 

konformitas negatif. Perilaku asertif memungkinkan remaja untuk mewujudkan diri dalam 

hal bersosialisasi dengan lebih baik, dalam hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. 

Berdasarkan pengamatan peneliti ketika mengajar di SDN Antasan Besar 7 

Banjarmasin, masih terdapat berbagai permasalahan khususnya di mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. Banyak permasalahan yang muncul seperti rendahnya kemampuan menyimak 

dan kesulitan untuk menceritakan kembali pelajaran yang disampaikan. Kemampuan 

menyimak siswa kelas I di SDN Antasan Besar 7 masih rendah. Dari hasil pengamatan 

dalam hal menyimak cerita, beberapa siswa tidak mengerti unsur cerita dan bahan simakan 

yang dibacakan peneliti. Selain permasalahan tersebut siswa juga kurang tertarik dan 

bersemangat dalam menyimak cerita. Siswa justru lebih asyik bermain dan berbicara 

dengan temannya. Selain itu terkadang siswa tertarik dengan kegiatan lain serta membagi 

pandangannya ke luar kelas. Kemampuan menceritakan kembali pun juga masih sangat 

lemah. Berdasarkan pengamatan siswa diminta untuk menceritakan kembali cerita yang 

sudah disimak sebelumnya. Ada beberapa siswa yang mau menceritakan kembali cerita 

yang sudah disampaikan akan tetapi masih menggunakan kata-kata dasar dan mengalami 

kesulitan dalam memilih diksi kata maupun kesalahan ejaan. Disisi lain banyak juga siswa 

yang takut untuk maju menceritakan kembali cerita yang disimaknya. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dalam 

penelitian tindakan kelas ini terdapat proses perbaikan, peningkatan, dan perubahan 

pembelajaran dengan tujuan agar proses pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. 

Penelitian tindakan kelas ini direncanakan dalam dua siklus mengingat waktu yang tersedia 

sangat terbatas dan diharapkan hasilnya akan dapat dilihat secara obyektif, setiap siklus 

rencananya akan dilakukan dalam dua pertemuan.   

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas 1C SDN Antasan 

Besar 7 Banjarmasin. Siswa yang diteliti berjumlah 31 orang, terdiri atas 16 orang siswa 

laki-laki dan 15 orang perempuan. Secara umum kondisi kelas sudah cukup baik dan 

keadaan di kelas tidak sesak karena jumlah siswa tidak terlalu banyak. 

Dalam penelitian tindakan kelas ini peneliti berperan sebagai perancang 

pelaksanaan pembelajaran. Peneliti melakukan persiapan-persiapan pra penelitian seperti, 

membuat perizinan penelitian, menentukan waktu penelitian, menentukan subjek 

penelitian, mencari sumber data dan membuat perencanaan tindakan penelitian. 

Sedangkan posisi peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai partisipan aktif, yaitu 

peneliti ikut serta dalam melakukan pengamatan selain juga memberikan tindakan pada 

subjek penelitian. Peneliti membuat perencanaan tindakan yang dilakukan secara 

sistematik, lalu memberikan tindakan pada subjek yang diteliti. 

Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keterpercayaan Triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keterpercayaan yang memanfaatkan sesuatu yang 



lain untuk keperluan pemeriksaan sebagai pembanding terhadap data itu.
1
Menurut Moleong 

triangulasi meliputi empat hal, yaitu : (1)  triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti 

(jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) 

triangulasi teori. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian tindakan kelas (classroom action research) terhadap peningkatan 

keterampilan menyimak dan menceritakan kembali dengan media audio visual Serial 

Animasi Nusa dan Rara pada siswa kelas I SDN Antasan Besar 7dan dilaksanakan dalam 

dua siklus. Setiap siklus dilaksanakan dalam dua kali pertemuan dengan empat tahap, yaitu: 

(1) tahap perencanaan tindakan, (2) tahap pelaksanaan tindakan, (3) tahap observasi dan 

interpretasi, dan (4) tahap analisis dan refleksi. 

Sebelum melaksanakan siklus I, melakukan survey awal untuk mengetahui 

permasalahan yang terjadi dan kondisi yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil kegiatan 

survey awal telah ditemukan bahwa kualitas proses dan hasil keterampilan menyimak dan 

menceritakan kembali dengan media audio visual Serial Animasi Nusa dan Rara pada 

siswa kelas I SDN Antasan Besar 7masih tergolong rendah. Oleh karena itu, perlu adanya 

kolaborasi dengan teman sejawat untuk berupaya mengatasi masalah tersebut dengan 

menerapkan penggunaan media audio visual Serial Animasi Nusa dan Rara dalam 

pembelajaran menyimak cerita. Kemudian guru kelas I menyusun rencana guna 

melaksanakan siklus I, yang sekaligus merupakan tindakan awal dan utama untuk 

mengatasi permasalahan-permasalahan di dalam pembelajaran menyimak cerita. Pada 

siklus pertama guru telah menggunakan media audio visual Serial Animasi Nusa dan Rara 

sebagai media pembelajaran menyimak cerita. Berdasarkan siklus pertama tersebut 

diperoleh deskripsi hasil pembelajaran menyimak cerita dengan media video. Dari 

deskripsi tersebut ternyata masih terdapat beberapa kekurangan atau kelemahan di dalam 

pelaksanaan tindakan. Kekurangan tersebut berasal dari guru, siswa, dan media yang 

digunakan. Kelemahan dari pihak guru yaitu, posisi guru yang hanya selalu berada di depan 

kelas, membuat perhatiannya hanya terfokus pada siswa yang duduk di bangku deretan 

paling depan. Sedangkan siswa yang berada di deretan bangku belakang kurang mendapat 

perhatian, sehingga siswa kurang konsentrasi terhadap pembelajaran. Atau dengan kata lain 

pengelolaan kelas kurang baik. Kelemahan dari pihak siswa yaitu, antusias dan minat 

mengikuti pembelajaran, keberanian siswa dalam kegiatan menceritakan cerita yang telah 

disimak di depan kelas serta pemahaman tentang isi cerita masih cukup rendah. Sedangkan 

kelemahan dari segi media sulitnya untuk mendapatkan casset yang berisi cerita. Kemudian 

kekurangan tersebut dapat dipahami karena siklus ini merupakan siklus pertama yang 

masih banyak kekurangannya. Pada siklus pertama telah ditetapkan bahwa batas minimal 

kelulusan adalah dengan nilai 60. Dari batasan minimal tersebut diperoleh hasil 14 siswa 

yang dapat menyimak dengan baik. Siklus II merupakan siklus untuk memberikan solusi 

                                                           
 



yang dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan/kelemahan yang terjadi selama proses 

pembelajaran Keterampilan Menyimak cerita menggunakan media video pada siklus I. 

Solusi yang disepakati yaitu perubahan posisi guru dalam mengajar dari statis di depan 

kelas menjadi rotasi ke seluruh kelas serta pemberian peringatan atau teguran kepada siswa 

yang tidak fokus perhatiannya pada proses pembelajaran, siswa diajak turut berpartisipasi 

aktif dalam tanya jawab tentang cerita yang telah disimak. Juga berpartisipasi aktif dalam 

tanya jawab tentang cerita yang telah disimak. Juga pemberian motivasi belajar siswa 

dengan cara memberikan reward atau hadiah berupa pujian kepada siswa yang berprestasi. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang pada pelaksanaannya 

dilakukan dalam dua siklus. Secara umum setiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, 

observasi dan refleksi. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kemampuan menyimak dan menceritakan kembali siswa. Kemampaun keterampilan 

menyimak dan menceritakan kembali dengan media audio visual Serial Animasi Nusa dan 

Rara pada siswa kelas I SDN Antasan Besar 7mengalami peningkatan pada setiap 

siklusnya.  

 

Tabel 1.1 Perbandingan Hasil Pencapaian Kemampuan Menyimak dan Menceritakan 

Kembali 

No Indikator 

Penilaian 

Pra-

siklus 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Peningkatan 

Pra siklus –

siklus 1 

Peningkatan 

Siklus 1 –

siklus 2 

1 Indikator 1 41.9% 59.2% 83.10% 17.30% 23.90% 

2 Indikator 2 48.3% 62% 80.20% 13.70% 18.20% 

3 Indikator 3 46.7% 62% 81.90% 15.30% 19.90% 

4 Indikator 4 45.9% 59.6% 81% 13.70% 21.40% 

5 Indikator 5 38.7% 54.8% 80.60% 16.10% 25.80% 

6 Indikator 6 43.5% 58.8% 80.60% 15.30% 21.80% 

Rata-rata 

pencapaian 

44.1% 59.4% 81.3% 15.30% 21.83% 

 

 Data pada tabel diatas dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 



Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 Indikator 5 Indikator 6

Pra-Sikuls 41,90% 48,30% 46,70% 45,90% 38,70% 43,50%

Siklus 1 59,20% 62% 62% 59,60% 54,80% 58,80%

Siklus 2 83,10% 80,20% 81,90% 81% 80,60% 80,60%
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Gambar 1. 1Perbandingan Hasil Pencapaian Kemampuan saat Pra-Siklus dan Siklus 

I 

 

PENUTUP 

Kemampuan menyimak dan menceritakan kembali siswa kelas I SDN Antasan 

Besar 7 Banjarmasin dapat ditinggkatkan melalui penggunaan media audio visual  Nusa 

dan Rara. Langkah-langkah dalam proses menyimak dan menceritakan kembali antara lain 

siswa menyimak video yang putarkan guru, siswa mengerti dan memahami isi cerita. 

Setelah siswa mengerti isi video, siswa menginterprestasi dan mengevaluasi apa yang 

dilihatnya dengan cara menceritakan kembali serta menanggapi pertanyaan yang diberikan 

guru. Guru memberikan reward  kepada siswa setelah siswa menceritakan kembali, hal ini 

dilakukan untuk memotivasi siswa dalam menyimak cerita dan menceritakan kembali. 

Peningkatan kemampuan menyimak dan menceritakan kembali selalu meningkat di 

tiap siklusnya. Pada tahap pra siklus persentase pencapaian kemampuan siswa sebesar 

44.1% berada pada kriteria mulai berkembang (MB), kemudian meningkat pada siklus I 

menjadi 59.4% berada pada kriteria berkembang sesuai harapan (BSH), dan pada siklus II 

persentase kemampaun meningkat mencapai 81.3% berada pada kriteria berkembang 

sangat baik (BSB). 

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini disarankan sebagai berikut: 1) Membagi 

kelompok siswa setiap siklusnya sehingga jumlah siswa tidak terlalu banyak. 2) 

Implementasi menyimak dan menceritakan kembali tidak berpaku pada buku pegangan 

guru sehingga topik yang dibahas lebih dinamis. 
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